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Direito à privacidade – Parte 2 

      



Direito à privacidade 

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial;”  

 

 

. Critério do horário: das 6 às 18 hrs. 

 

. Critério astronômico: nascer ao por do sol. 

 

 



Direito à privacidade 

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial;”  

 

 

. Extensão ao local de trabalho não aberto ao público: escritórios, 
consultórios e locais reservados de empresas. 

 

. Inquérito 2424 -> autorização pelo STF de instalação de escuta 
ambiental à noite em escritório no bojo de investigação policial. 

 

 



Direito à privacidade 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal;”   

. Gravação da conversa por um dos interlocutores -> possiblidade.  

 

. Quebra de sigilo de correspondência, das comunicações telegráficas 
e de dados -> inexistência de direitos absolutos.  

 

. Impetração de HC -> violação indireta a liberdade de locomoção.  

 

 



Direito à privacidade 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal;”   

. Interceptação telefônica -> finalidade investigatória. 

 

. Reserva juridicional - CPIs não podem determinar.  

 

. Quebra do sigilo de dados telefônicos por CPIs Federais e Estaduais 
-> possibilidade. 

 



Direito à privacidade 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal;”   

 

. Processo administrativo, utilização da informação obtida no 
processo penal -> Possibilidade. 

. Pessoa não investigada mas relacionada a conduta criminosa         
->Possibilidade de utilização das informações. 

. Crime-achado conexo ao investigado -> possibilidade de uso. 



Direito à privacidade 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no 
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 

processual penal;”   

 

. Dados encontrados em computador apreendido -> ausência de 
enquadramento no dispositivo. 

 

. Regulamentação da interceptação telefônica -> Lei nº 9296/96.  

 


